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Van de redactie 

 

 

Het is bijna weer het einde van 2014, een vol en bewogen jaar. We 

hebben vanuit het bestuur diverse veranderingen meegemaakt maar ook 

op de opleiding Fysiotherapiewetenschap heeft er een grote verandering 

plaatsgevonden. 

We hebben Cindy Veenhof mogen verwelkomen als de nieuwe 

hoogleraar Fysiotherapiewetenschap. In de volgende editie zal zij zichzelf 

voorstellen en haar speerpunten met jullie delen. 

Naast dat leuke nieuws hebben we ook een dringende oproep. Nadat 

Mark ons verlaten heeft als activiteitencommissaris, hebben we gelukkig 

Roel mogen 

verwelkomen (hij 

zal zich volgende 

editie voorstellen). Overige bestuursleden 

hebben zich echter uitgesproken dat zij voor de 

voortgang en doorstroom van de vereniging 

plaats willen maken voor nieuwe 

bestuursleden. Wij zijn dus dringend op zoek 

naar personen die interesse hebben in een 

actieve rol binnen de vereniging en het bestuur. 

Voor meer informatie, neem contact op met de 

secretaris Yara!  

In deze editie van FW-geluiden kijken we terug 

naar het afgelopen jaar: een succesvolle 

barbeque in juli, leuke en gezellige kanotocht in 

september en de allereerste PhySTA uitreiking. 

We wensen jullie veel leesplezier en hopen op 

reacties of inhoudelijke stukken die jullie in FW-

geluiden willen plaatsen! 

Voor nu, fijne feestdagen van het bestuur! 

 

Namens de redactie, 

 

Hedwig v/d Meer 

 

  

Contact 

Scientia Fundus; studie- en 

alumnivereniging voor 

fysiotherapiewetenschap. 

      

www.scientiafundus.nl 

fwgeluiden@scientiafundus.nl  
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Debat en barbeque 

4 juli 2014 

 

 

 

Aan het einde van het schooljaar werd er weer druk 

gedebatteerd met dit keer de vraag of we moeten 

investeren in nieuw wetenschappelijk talent of de 

implementatie van ‘oude’ wetenschappelijke 

restultaten. De dag begon met een presentatie door 

Dorine van Ravensberg, waarbij ze liet zien hoeveel 

fysiotherapiewetenschappers er zijn en waar de 

uitdagingen liggen. Op de foto hiernaast zie je een aantal 

van haar aanbevelingen.  

Toen begon het debat en werde sterkte argumenten van 

beide kanten uitgesproken. Een zin waar hard voor 

geklapt werd vanuit het publiek kwam van de 

tegenstanders: “implementeren – dáár moet je in 

investeren!”.  Ondanks deze mooie uitspraak hebben de 

voorstanders van de onderstaande stelling gewonnen.  

Het was een inspirerend debat met goede stof om over 

na te denken! We kijken er nu al naar uit wat er volgend 

jaar besproken wordt! 
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Na het inspirerende 

debat vond er weer 

een enorm gezellige 

barbeque en borrel 

plaats. Vele studenten 

en docenten waren 

aanwezig en een paar 

alumni. De foto’s die 

komen laten de sfeer 

goed zien en hopelijk 

nodigen de foto’s 

andere alumni uit om 

voortaan ook 

aanwezig te zijn bij de 

barbeque!  
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Kanotocht en etentje 

12 September 2014 

 

 

Het nieuwe academische jaar is 

begonnen met de jaarlijkse kanotocht! 

Leuk voor de premasters om kennis te 

maken met elkaar en de vereniging SF. 

We waren met z’n velen dit jaar, naast 

premasters waren er ook een aantal 

eerste- en tweedejaars masterstudenten 

aanwezig en één alumnus. Het weer was 

heerlijk, de sfeer was goed en het was 

een geslaagd uitje. Foto’s zeggen meer 

dan duizend woorden dus hieronder een 

aantal foto’s!  

De kanotocht is voor alle leden van SF dus ook als alumnus ben je van harte welkom!  
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Meer foto’s zijn te vinden op onze 

facebookpagina.   
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Mededelingen 

 

  

 

  

  

Dr. Cindy Veenhof is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Klinische 

Gezondheidswetenschappen, in het bijzonder de Fysiotherapiewetenschap binnen 

de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport. 

Naast haar functie als hoogleraar Fysiotherapiewetenschap wordt Cindy 

programmaleider bij de opleiding Fysiotherapiewetenschap en lector Fysiotherapie 

aan de Hogeschool Utrecht. Cindy gaat werken aan een nauwe samenwerking tussen 

onderzoek, praktijk en onderwijs. Op deze manier wil ze graag vragen uit de praktijk 

gaan onderzoeken en de resultaten vervolgens implementeren in de praktijk.   

Bron: http://www.uu.nl/faculty/medicine/NL/Actueel/Pages/Dr-Cindy-Veenhof.aspx 

Volgende editie meer over dr. Cindy Veenhof! 

Beste leden, 

Vorig jaar hebben wij onze website helemaal laten 

vernieuwen. Wij waren enorm trots op het resultaat, maar 

helaas bleken er wat technische problemen die niet snel op te 

lossen waren. Daarom zal de komende tijd veel gesleuteld 

worden aan de nieuwe website. Om verwarring te voorkomen 

ontvangt iedereen van ons een gebruikersnaam en 

wachtwoord via het email adres dat bij ons bekend is. Niks 

ontvangen voor februari 2015? Neem dan contact op met 

Hedwig via faciliteitencommissie@scientiafundus.nl.  

Nog tips, aanbevelingen of ideeën voor de website? Mail 

gerust! 

http://www.uu.nl/faculty/medicine/NL/Actueel/Pages/Dr-Cindy-Veenhof.aspx
mailto:faciliteitencommissie@scientiafundus.nl
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Bestuur structuur 
 

Beste leden, 

In de inleiding is naar voren gekomen dat wij als huidig SF bestuur een nieuw leven willen blazen in 

de vereniging en bestuur. Ons huidig bestuur bestaat uit vijf personen (zie figuur) en deze sturen 

diverse commissies aan. Ons doel is om met het bestuur een directe verbinding te creeëren met de 

opleiding / studenten FW en alumni. Om dit te bewerkstelligen zijn bestuursleden vanuit de 

studenten en alumni erg fijn om te hebben en gelukkig hebben we de afgelopen jaren deze structuur 

weten te handhaven. De secretaris (Yara), penningmeester (Belinda) en faciliteitencommissaris 

(Hedwig) zijn alle drie alumni. De voorzitter (Davy) en activiteitencommissaris (Roel) zijn beide 

student.  

De drie alumni zijn nu al een aantal jaar betrokken bij het bestuur en vinden dat het tijd is om nieuwe 

gezichten in het bestuur te voegen. Nieuwe gezichten, nieuwe ideeën en daarmee nieuwe groei van 

de vereniging. Daarnaast gaat de voorkeur vanuit het bestuur uit voor een student-voorzitter voor 

direct contact met de opleiding. Davy zit nu in zijn laatste jaar en is dus op zoek naar iemand die hem 

kan vervangen vanaf het studiejaar 2015-2016. Bij interesse in een van deze posities, neem contact 

op met Yara via secretaris@scientiafundus.nl . Bedankt!  

Scientua 
Fundus

Voorzitter

Secretaris

Penning-
meester

• Kas-cie

Faciliteiten

• Faciliteiten-cie

• FW-geluiden

Activiteiten

• Slimmer-cie

• Gezelliger-cie

mailto:secretaris@scientiafundus.nl
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 Physiotherapy Science Talent Award  
     (PhySTA) 

 

Na drie jaar hard werken kom je als fysiotherapiewetenschap student op het einde van je mastertraject 

en sluit je dit af door een thesis te schrijven. Om deze net beginnende wetenschappers te motiveren om 

verder te gaan met wetenschappelijk onderzoek en om te laten zien dat hun inspanningen op dit gebied 

gewaardeerd worden, komt SCIENTIA FUNDUS met iets nieuws: de Physiotherapy Science Talent Award 

(PhySTA).  

PhySTA 
PhySTA is de prijs voor een getalenteerde fysiotherapiewetenschapper, die met zijn of haar onderzoek 

aan diverse voorwaarden voldoet, waarbij orginaliteit en kwaliteit voor de wetenschappelijke wereld 

voorop staan.  Door het winnen van PhySTA kan je aan de buitenwereld laten zien dat jouw onderzoek 

net iets bijzonderder is dan gemiddeld. Staat dus goed op je CV! 

Dit jaar is voor het eerst de PhySTA uitgereikt door dr. 

Cindy Veenhof aan Martijn van Roon. Zijn onderzoekstitel 

was ‘The long-term effects of a 16 week diet/exercise 

intervention in postmenopausal women on bodyweight 
and physical activity behavior.’ Het doel van deze studie is 
om de langetermijneffecten 12 maanden na een 16 weken 
durend afvalprogramma bestaande uit een 
bewegingsprogramma of een dieet op lichaamsgewicht en 
dagelijkse fysieke activiteit en bij vrouwen na de overgang 
te bepalen. De resultaten zijn veel belovend maar omdat 
Martijn in samenwerking met dr. Evelyn Monninkhof en 
Willemijn van Gemert zijn afstudeerthesis gaat publiceren, 
worden de resultaten nog niet bekend gemaakt.  
 
We zullen ervoor zorgen dat we Martijn goed in de gaten 
houden en interessante updates aan jullie zullen 
doorspelen!  
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Vacatures 

Vacatures op gebied van fysiotherapiewetenschap zijn 

te vinden op de website, in het forum. Nog geen 

account? Registreren is gratis voor leden van Scientia 

Fundus! Al lid maar nog geen account? Neem contact 

op met faciliteitencommissie@scientiafundus.nl 

 

Commissieleden  

Wij zoeken altijd nieuwe commissie-leden voor onze 

gezelliger-cie en slimmer-cie! Neem contact op met 

activiteitencommissie@scientiafundus.nl voor meer 

informatie.  

 

FW-geluiden 

Wij van FW-geluiden zijn op zoek naar meer 

redactieleden! Hierbij kom je in contact met veel 

interessante mensen en heb je zeggenschap over de 

onderwerpen die aan bod komen in FW-geluiden. 

Voor meer informatie neem contact op met 

fwgeluiden@scientiafundus.nl. 

Aankomende activiteiten  

In 2015 zullen de komende activiteiten plaatsvinden: 

- Paasbrunch 
 

- HST 3 + borrel 
 

- HST 4 + borrel 
 

- Debat + barbeque  
 

Voor de meest recente agenda verwijzen wij u naar de 

website! Hier zijn vele uitnodigingen te vinden met 

meer informatie over de activiteiten.  

 

Met dank aan: leden SF en studenten FW 

Redactie:  Hedwig van der Meer, Niek Koenders 

Lay-out:  Hedwig van der Meer 

Contact:  fwgeluiden@scientiafundus.nl 

 

©Scientia Fundus. 2011 - 2014 Alle rechten voorbehouden. FW Geluiden is een initiatief van Scientia Fundus, 

studievereniging voor Fysiotherapiewetenschap, Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht 
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WOORDZOEKER – ZOEK DE 10 WOORDEN 

 

F Y S I O T H E R A P I E 

Y S I T N Z W K P K A L I 

S L G L D X B O J N H O T 

I R N K E C K R A T C V A 

O T I J R V Y L V O S A C 

L Y F H Z B Y W H S N N I 

O U I G O S I O L R E H L 

G I C F E N R K M N T U B 

I O A D K T D F R T E H U 

E P N S N M W A Z X W D P 

A S T U D E N T T T E S T 
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